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CAIET DE SARCINI
OBIECTIV : :

”REPARATII CURENTE LA CLADIREA FOSTEI
PRIMARII Comuna GALICEA Jud VALCEA”
AMPLASAMENT:
Comuna GALICEA Sat GALICEA Jud. VALCEA
1.

DATE GENERALE :

Lucrările ce se vor executa vor fi de natura reparaţii constructii constând în
principal din :
 Consolidare sarpanta si schimbat invelitoare cladire existenta
 Reparatii planseu cladire
 Reparatii si finisaje interioare
 Reparatii si finisaje exterioare
 Trotuare de garda in exteriorul cladirii
 Refacere pardoseli la interior
 Usile exterioare toate cu deschidere spre exterior conform normativelor PSI
 Jgheaburi si burlane la invelitoarea noua

1.2. Achizitor : PRIMARIA GALICEA jud.VALCEA
1.3. Durata de execuţie : 50 zile de la predarea amplasamentului
1.4. Cod CPV : ........................
1.5. Elaborarea ofertei:
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Oferta se va elabora pe baza indicatoarelor de norme de deviz aprobate de M.L.P.A.T.,
respectând condiţiile din documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei.
La stabilirea valorii preţului unitar pentru materiale, manoperă, utilaje şi transport cuprinse în
articolul de deviz, vor fi luate în considerare următoarele criterii:
■ preţurile materialelor vor fi cele practicate de furnizori şi însoţite de certificate de calitate.
■ preţurile pentru manoperă rezultă din înmulţirea normei de timp cu valoarea manoperei orare.
Autoritatea contractantă îşi motivează această alegere prin dorinţa de se obţine lucrări de
înaltă calitate prin utilizarea unei mâini de lucru calificate de cel mai înalt nivel.

SE VA PREZENTA ÎN MOD OBLIGATORIU:
GRAFICUL CU NUMĂRUL MINIM DE MUNCITORI, CALIFICAŢI ŞI NECALIFICAŢI,
AFERENT ACTIVITĂŢILOR.
Se va specifica clar numărul de ore lucrătoare / zi de lucru ( programul de lucru ).
■ cheltuielile pentru transportul şi aprovizionarea materialelor rezultă din analiza de preţ. Toate
tipurile de transport auto vor cuprinde în ofertă şi valoarea oricărei alte taxe existente.
■ preţul unitar pentru utilaj rezultă din normele de timp din Indicatorul Normelor de Deviz
înmulţite cu preţul negociat pentru utilajele proprii, utilizând tarife interne sau din facturile de
închiriere a utilajelor;
■ sporurile de lucru pentru lucru sub exploatare, condiţii deosebite, sau altele se acordă în mod
cu totul excepţional şi temeinic justificat, în condiţiile impuse de instrucţiunile pentru ofertanţi,
conform Hotărârii de Guvern HG 449 / 27.04.1990;
■ procentele de cheltuieli indirecte sunt cele prevăzute în ordinul M.L.P.A.T. nr. 148

/

06.06.1990 şi ordinul A – 5027 / 18.05.1999 al Direcţiei Domenii şi Infrastructuri se aplică la
total cheltuieli directe în faza devizelor oferta pe categorii de lucrări şi vor fi cele aferente
lucrărilor de reparaţii curente (construcţii 10.65%, instalaţii sanitare 8.85%, instalaţii termice
10.15%, instalaţii electrice 11.20%).
■ profitul (aproximativ 5%) se aplică procentual la suma cheltuielilor directe şi indirecte din
devizul ofertă pe categorii de lucrări;
■ cotele C.A.S (20,80%)., ajutor şomaj (0,50%), C.A.S.S.(5,20%), contribuţia pentru concedii şi
indemnizaţii de asigurari sociale de sănătate datorată de angajator / plătitor de venit (5,2%),
contribuţia de asigurari pentru accidente de muncă şi boli profesionale datorată de angajator /
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plătitor de venit (0,29%) şi contribuţia la fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale
datorată de angajator / plătitor de venit (0,15 - 0,85%) se aplică la total manopera directă;
■ taxa pe valoarea adăugată (TVA 20%)se aplică la totalul cheltuielilor pe categorii de lucrări.
■ beneficiarul direct va asigura spaţii necesare pentru depozitarea materialelor de construcţii şi
instalaţii,
vestiare necesare pentru muncitorii constructori şi acces la grupuri sanitare.
■ costructorul va folosi sursa de apă şi energia electrică a beneficiarul direct
(valoarea acestora nu va fi inclusă la ofertare).
■ costructorul va folosi căile de acces existente în locaţie şi se va conforma cerinţelor impuse de
beneficiarul direct.
■ accesul maşinilor pentru transportul materialelor şi accesul muncitorilor se va face pe bază de
tabel, care va fi avizat de beneficiar direct

ÎN OFERTĂ VOR FI PREZENTATE ŞI URMĂTOARELE DOCUMENTE :
-

-

centralizator
antemasuratoare
devizul ofertă pe categorii de lucrări
= recapitulaţia / deviz categorie de lucrări
+ extrasul de resurse pe categorie de lucrări

1.6. Măsuri de securitate şi sănătate în muncă pentru şantierele temporare

sau mobile:
Pe durata executării lucrărilor de reparaţii capitale

vor fi respectate cu stricteţe

prevederile din HOTĂRÂREA nr. 300 / 02.03.2006, cu modificările şi completările aduse de
HOTĂRÂREA nr. 601 / 13.06.2007.
Prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319 / 2006, cu completările
aduse de HOTĂRÂREA nr. 1425 / 11.10.2006.
Să se prezinte un plan de securitate şi sănătate în muncă, care va cuprinde :
-

numele şi adresa antreprenorilor, subantreprenorilor ;

-

numele persoanei desemnate să coordoneze executarea lucrărilor pe şantier;

-

lista cu efectivul lucrărilor pe şantier;

-

durata prevăzută pentru efectuarea lucrărilor, indicând data începerii lucrărilor;
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analiza proceselor tehnologice de execuţie care pot afecta sănătatea şi securitatea

lucrătorilor;
-

evaluarea riscurilor previzible legate de modul de lucru, de materialele utilizate, de

echipamentele de muncă folosite, de itilizarea substanţelor sau preparatelor periculoase, de
deplasarea personalului, de organizarea şantierului, care pot afecta securitatea şi sănătatea
lucrătorilor;
-

măsuri de protecţie individuale şi colective;

-

măsuri generale pentru asigurarea menţinerii în ordine şi în stare de curăţenie;

-

indicaţii practice privind acordarea primului ajutor, evacuarea persoanelor şi măsurile de

organizare luate în acest sens;
-

modalităţi de colaborare între antreprenorilor, subantreprenorilor şi lucrători independenţi

privind securitatea şi sănătatea în muncă;

MĂSURILE DE COORDONARE STABILITE DE CONSTRUCTOR ŞI AVIZATE
DE BENEFICIARUL DIRECT, SE REFERĂ LA :
-

căile sau zonele de deplasare ori circulaţie verticală şi orizontală;

-

condiţiile de manipulare a diverselor materiale, în particular, în ceea ce priveşte

interferenţa instalaţiilor de ridicat aflate pe şantier;
-

limitarea manipulării manuale pe şantier;

-

delimitarea şi amenajarea zonelor de depozitare a diverselor materiale, în mod deosebit

dacă se depozitează substanţe periculoase;
-

condiţiile de depozitare, eliminare sau de evacuare a deşeurilor şi a materialelor rezultate

din demontări şi demolări;
-

condiţii de ridicare a materialelor periculoase utilizate;

-

măsuri care privesc interacţiunile de pe şantier;

CERINŢELE ESENŢIALE REFERITOARE LA PROTECŢIA,SIGURANŢA ŞI
IGIENA MUNCII:
- siguranţa în exploatare;
- igiena şi sănătatea oamenilor;
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- protecţia împotriva zgomotului;
- siguranţa la foc.

CONDUCĂTORUL PUNCTULUI DE LUCRU ARE OBLIGAŢIA SĂ ASIGURE :
- luarea de măsuri organizatorice pentru crearea condiţiilor de securitate a muncii;
- realizarea instructajului de securitate şi sănătate în muncă a întregului personal de execuţie
şi consemnarea acestuia în fişele individuale;
- controlul aplicării şi respectării de către întregul personal muncitor a normelor şi instrucţiunilor
specifice securităţii şi sănătăţii în muncă;
- verificarea cunoştinţelor asupra normelor şi măsurilor de securitate şi sănătate în muncă.
Persoanele care schimbă zona de lucru (locul de muncă) vor fi instruite corespunzător noilor
condiţii de muncă.

NOTA:
Măsurile de protecţie a muncii indicate în prezentul Caiet de Sarcini nu sunt limitate,
acestea urmând a fi completate de executantul lucrării cu instrucţiuni specifice, care vor
fi afişate la locul de muncă şi care vor fi actualizate ori de câte ori va fi nevoie !
Registrul de coordonare va cuprinde ansamblul de documente redactate de către
constructor, care va cuprinde :
- numele şi adresa antreprenorilor, subantreprenorilor şi data intervenţiei fiecăruia pe şantier;
- lista cu efectivul lucrărilor pe şantier şi durata prevăzută pentru efectuarea lucrărilor;
- identificarea riscurilor şi descrierea lucrărilor care pot prezenta riscuri pentru securitatea şi
sănătatea lucrătorilor.
- evenimentele importante care trebuie luate în considerare la realizarea proiectului, respectiv a
lucrărilor, constatărilor şi deciziilor adoptate;
- observaţii, informaţii şi propuneri privind securitatea şi sănătatea în muncă;
- abateri de la prevederile planului de securitate şi sănătate în muncă;
- rapoartele vizitelor de control pe şantier şi ale instruirilor, dispoziţiile care trebuie transmise;
- incidente şi accidente care au avut loc;
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Registrul de coordonare trebuie să fie pus la dispoziţia inspectorilor de muncă şi
inspectorilor sanitari.
Plan de securitate şi sănătate în muncă, conceput iniţial şi completat în cel mult 5
zile de la semnarea contractului cu diverse precizări, la finalul lucrării, va fi ataşat la
PROCESUL VERBAL DE RECEPŢIE !

1.7. PREVENIREA INCENDIILOR:
La execuţia lucrărilor se vor respecta prevederile din Ordinul M 111 / 20.12. 2008 pentru
aplicarea prevederilor Legii nr. 307 / 2006, privind apărarea împotriva incendiilor şi a
Ordinului ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 163 / 28.01.2007 privind aprobarea
Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, Ordinul MI 88/ 2001 , DGPSI - 003
privind dotările cu mijloace tehnice de intervenţie la incendiu .
Obligaţiile şi răspunderile privind prevenirea şi stingerea incendiilor revin unităţii şi personalului
care execută reparaţia.
Activitatea de prevenire şi stingere a incendiilor este permanentă.
Personalul care execută reparaţia va fi instruit periodic privind normele P.S.I..
Locurile cu pericol de incendiu sau explozie vor fi marcate cu indicatoare de avertizare, conform
prevederilor .
In vederea intervenţiei în caz de incendiu vor fi organizate echipe de intervenţie cu atribuţii
complete şi se vor stabili măsuri de alertare a serviciilor de pompieri.
Se interzice fumatul sau lucrul cu foc deschis în zonele unde se execută izolaţii termice sau
operaţii cu substanţe inflamabile.

1.8. PROTECŢIA MEDIULUI: GESTIONAREA DEŞEURILOR
La execuţia lucrărilor se vor respecta prevederile din Legea nr. 137 din 1995
Legea protectiei mediului
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1.9 GESTIONAREA DESEURILOR PERICULOASE
Se vor respecta prevederile din H.G. nr. 856 „privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru
aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase”.

1.10.CONDIŢII DE RECEPŢIE A LUCRĂRILOR:
Recepţia lucrărilor de reparaţii construcţii reprezintă acţiunea prin care beneficiarul lucrării
acceptă şi preia lucrarea în conformitate cu specificaţiile tehnice prevăzute în Caietul de sarcini,
certificându-se dacă executantul a îndeplinit obligaţiunile contractuale.
În urma recepţiei lucrărilor acestea pot fi date în exploatare.
Recepţia lucrărilor de reparaţii construcţii va fi organizată conform legilor privind calitatea în
construcţii (Legea nr. 10/1995), Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii
aferente acestora (H.G. nr. 273/1994), D.I.-12/2006.

RECEPŢIA LUCRĂRILOR EXECUTATE ÎN ANTREPRIZĂ:
Recepţia lucrărilor executate în antrepriză se face într-o singura etapa si anume:
Recepţia la terminarea lucrărilor – se execută de către o comisie formată din cinci persoane.

PRINCIPII GENERALE
2.1.1. - Prezentul Caiet de Sarcini este aplicabil tuturor lucrarilor de constructii care se
executa pentru administratiile publice, societatile comerciale de stat sau private inclusiv
persoanele fizice.
2.1.2. - In cel mult 5 zile de la data comunicarii aprobarii ofertei, antrepriza este datoare sa
înceapa aprovizionarea materialelor necesare lucrarilor, anuntînd în scris, despre aceasta,
beneficiarul.
2.1.3. - In termen de maximum 5 zile de la data aprobării ofertei, beneficiarul va preda
antreprizei santierul. Predarea santierului se va face prin proces-verbal încheiat în patru
exemplare, de catre dirigintele santierului împreuna cu reprezentantul antreprizei. Odata cu
predarea santierului, se vor fixa amplasamentele si axele constructiilor în raport cu repere
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stabile, bine precizate si se vor stabili si reperele de nivel la care se va raporta executarea
întregii constructii. Reperele alese vor fi precise, cît se poate de robuste si bine fixate în teren,
pentru a nu fi distruse sau deplasate in timpul lucrarilor. Antrepriza ramîne responsabila pentru
pastrarea intacta a reperelor si pentru amplasarea constructiilor, conform procesului-verbal de
predare a santierului si indicatiilor date, pîna la receptia provizorie a lucrarilor.
2.1.4. - In termen de 3 zile de la data comunicarii aprobarii ofertei, antrepriza este datoare de a
înainta beneficiarului, un program de aprovizionari de materiale si de executia lucrarilor în cadrul
termenului general de executie prevazut prin contract. Acest program, în forma în care se va
aproba de beneficiar, în acord cu antrepriza, devine obligatoriu pentru acesta din urma, care
este raspunzatoare de executarea lui si de consecintele ce decurg din nerespectarea lui
întocmai.
2.1.5. - Antrepriza este obligata sa ceara beneficiarului toate explicatiile de care ar avea nevoie
pentru executarea lucrarilor, în conformitate cu proiectele. In afara de verificarea terenului si a
proiectului de fundatie, antrepriza este obligata sa verifice planurile, antemasuratorile si notele
de calcul si daca va gasi erori sau nepotriviri între diferitele piese, sa le semnaleze în scris
beneficiarului, pentru a fi corectate din timp. In caz contrariu, antrepriza ramîne responsabila de
orice erori, iar pagubele survenite, sporurile de cost, precum si nereusita lucrarilor, din cauza
nesemnalizarii acestor erori, urmeaza a fi puse în sarcina ei.
2.1.6. - Antrepriza este obligata a face toate completarile si punerile la punct ale planurilor ce iau fost predate la contractare, precum si a întocmi obiectiunile, conf. art.2.1.5 inclusiv sugestiile
ce ar avea de facut, pentru eventualele îmbunatatiri ale solutiilor din proiect.
2.1.7. - Toate dispozitiile cuprinse în proiectul verificat si pus la punct (dimensiunile din planuri,
etc.) vor fi respectate cu strictete de antrepriza. Nici o modificare a proiectului sau a
specificatiilor din antemasuratori, planuri sau programul de lucru, nu va putea fi introdusa de
antrepriza, decît în baza unui ordin scris, dat de dirigintele santierului.
În caz de modificari importante, sau de unele care ar schimba natura lucrărilor, se va
cere si aprobarea beneficiarului. Antrepriza ramîne răspunzatoare de orice modificare făcută
contrar dispoziţiilor de mai sus.
2.1.8. Beneficiarul îsi rezerva dreptul de a introduce în timpul executarii lucrarilor, în planuri,
antemasuratori sau programul de lucru, modificarile ce le-ar socoti necesare, sa sporeasca sau
8
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sa micsoreze cantitatile de lucrari, fara vreo opunere din partea antreprizei, însa strict în limitele
si conditiunile prevazute de Art.15 din Conditiile generale pentru intreprinderile de lucrari publice
si private.
Dacă modificările introduse în timpul execuţiei ar schimba cu totul caracterul lucrarilor
contractate, sau ar depasi limitele impuse de Conditiile generale pentru antreprizele de lucrari,
aceste modificari se vor introduce numai dupa o prealabila întelegere cu antrepriza, care este
libera sa le accepte sau sa le respinga. In ultimul caz beneficiarul îsi rezerva dreptul de a
executa lucrarile, fie prin alta antrepriza, fie pe cale de regie, antrepriza fiind în drept a cere
lichidarea contractului si a face receptia provizorie a partilor deja executate, conform alin.II
art.33 din conditiile generale pentru întreprinderi de lucrari.
2.1.9. - Daca modificarile introduse în proiect de beneficiar sunt de asa natura, ca acestea
produc o întîrziere inevitabila în desavârsirea în termen a lucrarilor, se va acorda antreprizei o
prelungire de termen, egala cu întîrzierea ce se provoaca lucrarilor, fara ca antrepriza sa aiba
dreptul la vreo plata speciala sau vreo despagubire. Antrepriza este obligata a cere aceasta
prelungire în termen de 5 zile de la data cînd i s-au pus în vedere modificarile, revenirile dupa
acest termen ne mai fiind luate în consideratie. Daca întîrzierea provocata lucrarilor prin cauzele
de mai sus depasesc un an, antrepriza este în drept sa ceara rezilierea contractului.
2.1.10. - Beneficiarul îsi rezerva dreptul de a executa în acelasi timp pe santierul constructiei, fie
pe cale de antrepriza, fie în regie sau în orice mod va gasi de cuviinta si alte lucrari ce vor fi
necesare, dar care nu sînt prevazute în contractul încheiat cu antrepriza. In acest scop,
antrepriza va permite pe tot timpul duratei contractului întrebuintarea schelelor sale, fara
pretentiuni de despagubiri, oricarui alt antreprenor sau meserias ce ar fi însarcinat de beneficiar
sa execute lucrari neprevazute sau care din diferite motive nu au fost încredintate antreprizei.
Antrepriza ramîne direct raspunzatoare de orice stricaciuni aduse de angajatii sai, lucrarilor
executate pe santierul ei, de catre alta antrepriza, sau de alti meseriasi, cum si pentru actele de
sabotaj care ar periclita sau întîrzia acele lucrari.
2.1.11. - Antrepriza va executa lucrarile astfel ca sa se produca cît mai putine inconveniente
stabilimentelor sau serviciilor pe terenul carora se efectueaza lucrarea, luînd masuri pentru a nu
împiedica circulatia si accesul la cladirile învecinate, pentru a feri de distrugere sau de
degradare plantatiile, constructiile, instalatiile învecinate. Antrepriza este obligata sa respecte cu
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strictete toate masurile ce se vor lua de dirigintele santierului în acest scop. Antrepriza va lua,
deasemenea, masuri pentru paza materialelor, uneltelor si sculelor sale aduse pentru lucrare,
beneficiarul neluîndu-si nici o raspundere în privinta acestora. Antrepriza este obligata a asigura
paza lucrarilor santierului, pîna la receptia lor provizorie si predarea catre beneficiar, fiind
raspunzatoare de orice lipsuri sau degradari. In afara de aceasta, antrepriza va lua cele mai
serioase masuri de paza pentru prevenirea incendiilor de pe santierul lucrarii, fiind
raspunzatoare de toate pagubele se s-ar aduce, atît santierului cît si constructiilor învecinate din
cauza incendiilor ce au luat nastere din lipsa acestor masuri.
2.1.12. - Antrepriza este responsabila de ordinea printre lucratorii sai. Ea este obligata a lua
toate masurile si a realiza toate dispozitivele necesare astfel ca lucratorii sai si toti cei care
activeaza pe santier, sa fie feriti de accidente. Pentru orice accident survenit pe santier, în
timpul si din cauza naturii lucrarilor, antrepriza ramîne singura responsabila, atit fata de familia
accidentatilor, cît si fata de autoritati, fara recurs în contra beneficiarului cu care a contractat
lucrarea. Antrepriza va ajuta întotdeauna autoritatile publice în cercetarile ce le-ar avea pe
santier. Antrepriza va asigura curatenia si ordinea pe santier si va veghea la respectarea
conditiilor elementare de igiena necesare unui santier (latrine, cazarea lucratorilor).
2.1.13. - La terminarea lucrarilor, antrepriza va astupa gropile ce le-ar fi facut, va înlatura
movilele de pamînt, materialele, molozul, gunoaiele, va repara trotuarele si pavajele ce le-ar fi
stricat, etc. astfel ca lucrarea sa fie predata complet pusa la punct, iar terenul sa se prezinte
curat. Daca pe teren au existat plantatii care au fost distruse de antrepriza în timpul executarii
lucrarilor, acestea se vor reface de antrepriza pe spezele proprii.
2.1.14. - In conformitate cu Art.18 din Conditiile generale pentru întreprinderi de lucrari si Art.23,
par.10 a Legii pentru Apararea Patrimoniului Public pentru toate partile de lucrari executate,
dirigintele santierului este dator a tine un caiet de atasament numerotat, snuruit, sigilat si
parafat, în care sa se înscrie natura, dimensiunile si cantitatile lucrarilor executate, pe baza de
schite si planuri cotate amanuntit care vor fi sau atasate la acest carnet, sau constituite în
dosare speciale de atasament, snuruite, sigilate si parafate. In acelasi mod nici o lucrare care
prin natura ei ar astupa o alta precedenta, nu se va putea începe fara autorizarea dirigintelui
santierului, data prin carnetul pentru ordine de santier si numai dupa ce s-au notat în carnetul de
atasament dimensiunile lucrarilor deja executate. Dirigintele santierului va controla si verifica
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întocmirea masuratorilor, le va semna pentru exactitate; cele nesemnate de dînsul nu se vor
putea lua ca baza la reglementarea platilor.
Antrepriza este datoare sa asiste la masuratoare, sa ia cunostinta de înscrierile facute în
carnetul de atasament si sa le subscrie. In cazul în care antrepriza nu este multumita de
rezultatele înscrise în carnet, va avea dreptul de reclamatie, în termen de 5 zile, la beneficiar.
Dupa trecerea acestui termen, cifrele ramîn definitive si antrepriza pierde dreptul de orice
contestatie. De asemenea antrepriza nu are nici un drept de contestatie asupra cantitatilor
înscrise, atunci cînd, desi datoare sa ia parte la masuratori si invitata în scris pentru acest scop
(în caz de omisiune de a-si respecta aceasta datorie), nu ia parte sub nici o forma forma la
aceasta lucrare, oricare ar fi motivele invocate, pentru a scuza aceasta lipsa.
2.1.15. - Antrepriza este datoare a executa ordinele de santier date de beneficiar sau de
organele proiectante, prin dirigintele santierului. Toate ordinele de santier cu privire la
conducerea si modul de executare a lucrarilor, se vor da antreprizei de catre diriginte prin
carnetul de ordine de santier, care se va pastra în permanenta la locul lucrarii. Antrepriza este
datoare sa subscrie în acest carnet la primirea fiecarui ordin.
2.1.16. - La termenul fixat prin contract, sau în lipsa acestuia la termene nu mai mici de 20 de
zile, se vor întocmi prin grija dirigintelui santierului, situatii provizorii, prin care se vor propune
pentru plata. Situatiile vor fi recapitulative, spre a se putea corija erorile strecurate eventual în
situatiile de plata precedente si se vor verifica de dirigintele care controleaza lucrarea înainte de
a fi remise organelor de resort pentru facerea formelor de plata. Din valoarea lucrarilor, la
fiecare situatie se va retine, în lipsa de specificare, 5% pentru garantarea lucrarilor, în timpul
termenului de garantie. Aceasta retinere se va restitui antreprizei dupa receptia definitiva.
Intîrzierile ce eventual s-ar produce în efectuarea platii situatiilor provizorii, nu dau dreptul
antreprizei la nici o despagubire si nici nu pot fi invocate ca motiv pentru întîrzierea sau
suspendarea lucrarilor.
2.1.17. - Lucrarile trebuiesc predate în perfecta stare de folosinta la termenul prevazut în
contract, sau prin scrisoare de comanda. Daca beneficiarul cere antreprizei executia unor lucrari
suplimentare, aceasta în cazul în care nu le poate preda complet terminate odata cu restul
lucrarilor contractate, are dreptul sa ceara prelungirea termenului de predare, cu un numar de
zile corespunzatoare cu importanta lucrarilor comandate în plus. De asemenea, daca din diferite
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motive beneficiarul ar opri complet executarea lucrarilor pentru a se aduce vreo modificare
proiectului, antrepriza are dreptul din oficiu la o prelungire a termenului de predare, egala cu cel
mult întîrzierea provocata de administratie, fara a putea solicita vreo despagubire de orice fel, în
caz ca aceasta oprire nu a depasit 1/10 din durata de executie contractata.
2.1.18. - Termenul de executare prevazut în contract, sau prin aprobarile ulterioare este strict
obligatoriu. In caz ca lucrarile nu se vor termina la data prescrisa, se vor aplica penalitatile
prevazute în conditiile speciale ale lucrarii, sau în scrisoarea de comanda. In lipsa de orice
prevederi, amenda conventionala stabilita pentru fiecare saptamîna completa de întîrziere, este
de 0,1% din valoarea lucrarii.
2.1.19. - Indata dupa terminarea lucrarilor, în urma sesizarii facute de catre dirigintele lucrarii, pe
baza unei cereri scrise a antreprizei, se va proceda la receptia provizorie a lucrarilor de catre o
comisie numita de administratia care a controlat lucrarea. Aceasta receptie se va face
consemnîndu-se rezultatul într-un proces verbal. De la data încheierii procesului verbal, începe
sa decurga termenul de garantie pentru buna executare a lucrarilor.
In cazul ca antrepriza nu va fi de fata la receptie, se va face mentiune în procesul verbal,
iar toate concluziile acestuia, ramîn obligatorii pentru antrepriza. Se mentioneaza ca, odata
actele de receptie acceptate si semnate ca atare de antrepriza, nici o contestatie ulterioara, din
partea ei nu poate sa mai fie luata în consideratie.
2.1.20. - Prin conditiile speciale ale lucrarilor, prin contract sau scrisoare de comanda se
prescrie termenul de garantie a lucrarilor. In caz de lipsa, fixarea termenului de garantie ramîne
la aprecierea comisiei de receptie tinîndu-se seama de natura lucrarilor si modul de executie. In
general însa, acest termen nu va fi mai mare de un an de zile, socotit de la data receptiei
provizorii.

Pîna la expirarea termenului de garantie, antrepriza este datoare sa întretina în

buna stare si pe a sa cheltuiala, toate lucrarile executate, reparînd pe cele ce au fost defectuos
realizate, sau pe cele care s-au comportat prost în acest interval de timp. Beneficiarul îsi
rezerva dreptul de a repara si completa în contul antreprizei toate lucrarile ce s-ar deteriora si
care nu ar fi reparate de antrepriza în termen de 15 zile de la sesizarea acestuia, în scris de
catre beneficiar.
2.1.21. - Daca la expirarea termenului de garantie, se va constata ca antrepriza a îndeplinit
toate obligatiile prescrise prin prezentul caiet de sarcini si prin procesul-verbal de receptie
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provizorie, se va face receptia definitiva si se va elibera antreprizei garantia retinuta la receptia
provizorie. Constatarile se vor face de o comisie instituita în acest scop, care va încheia un
proces - verbal expunînd concluziile sale. Antrepriza este datoare de a lua parte la lucrarile
acestei comisii si semna procesul verbal încheiat. In cazul în care s-ar constata ca oarecare
lucrari nu sînt în buna stare, sau ca antrepriza nu a adus la îndeplinire complectarile prevazute
prin procesul verbal de receptie provizorie, comisia va încheia un proces verbal de constatare
(care va fi comunicat antreprizei) pe baza caruia beneficiarul va putea sau sa prelungeasca
termenul de garantie, pîna cînd se vor executa aceste lucrari de catre antrepriza, sau va
dispune executarea lor în regie, în contul acesteia.
2.1.22. - Suma înscrisa în deviz pentru neprevazute nu se va plati antreprizei decît atunci cînd
aceasta ar executa realmente asemenea lucrari si numai în urmatoarele conditiuni:
In cazul în care se va gasi necesar a se executa lucrari din cele pentru care exista preturi
unitare, se vor da antreprizei în scris, de catre dirigintele santierului, cuvenitele dispozitiuni, pe
baza aprobarii lucrarilor respective de catre beneficiar; iar în cazul în care se va gasi necesar a
se executa lucrari neprevazute în deviz, dirigintele santierului va stabili pretul, de comun acord
cu antrepriza si îl va supune aprobarii administratiei. Daca nu se va putea stabili un acord,
aceste lucrari se vor executa conform cu dispozitiile art.35 din Conditiile generale pentru
întreprinderi de lucrari.
2.1.23. - Prin existenta unui personal de control, beneficiarul nu-si asuma nici o responsabilitate
în ceea ce priveste executarea lucrarilor de catre antrepriza, în conformitate cu prevederile
contractuale, instructiunile ulterioare si regulile artei. In nici un car antrepriza nu poate scuza o
executare vicioasa sau neconforma cu proiectele sau aprobarile scrise, prin aceea ca
personalul de control al beneficiarului a avut cunostinta de aceste nereguli.
2.1.24. - Toate cheltuielile prevazute în lege pentru taxele de timbru, de înregistrare etc.,
referitoare la încheierea contractului, precum si taxele vamale, comunale etc., aflate în vigoare
la data încheierii contractului vor fi în sarcina exclusiva a antreprizei. Pentru eventualele sporuri
de taxe survenite în timpul executarii lucrarilor, se vor aplica dispozitiile cuprinse în jurnalul
Consiliului de Ministri cu nr. 350 din 1992, daca prin contract nu se specifica altfel.
2.1.25. - Antrepriza este obligata a preda dirigintelui de santier, prin proces-verbal, în
conformitate cu prevederile art.32 din Conditiile generale pentru întreprinderile de lucrari,
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obiectele sau materialele de orice fel, pe care le-ar gasi în timpul executarii lucrarilor în sapaturi,
demolări etc.
2.1.26. - Antrepriza, în conformitate cu art.1902 din Codul Civil, ramîne formal raspunzatoare,
timp de 10 ani, pentru stricaciunile produse constructiei în total sau în parte, prin vicii de
constructie, sau prin viciile nesemnalate la timp, ale terenului de fundatie.

NOTA:
Situaţiile de plată aferente lucrărilor executate vor fi inaintate in 4 exemplare şi vor fi
întocmite conform ofertei şi vor fi insoţite de :
- măsurători
- listele anexe : necesarul de materiale, necesarul de forţă de muncă, lista de utilaje
- copii după facturile fiscale ale materialelor achiziţionate
- certificate de garanţie aferente materialelor puse în operă
- în momentul recepţiei se va prezenta situaţia de plată definitivă în 2 exemplare.

INTOCMIT
Ing. CRACIUN ION
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